ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
ЛИЧНИ ДАННИ
Име

Живка Стоянова Матеева

Адрес

Варна

E-mail

jivkamateeva@ue-varna.bg

ОБРАЗОВАНИЕ
Период
Име на обучаващата
организация
Придобита степен

2013-2016
Българска академия на науките

Период
Име на обучаващата
организация
Придобита степен

2003
ВСУ "Черноризец Храбър"

Период
Име на обучаващата
организация
Придобита степен

1999
ВСУ "Черноризец Храбър"

Доктор по право, диплом №000687/02.02.2016 г.

Магистър по право

Бакалавър по Стопанско управление (Управление на фирмената
сигурност)

ПРОФЕСИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

Период
Организация
Заемана позиция

2009 - към настоящия момент
Икономически университет - Варна
Асистент към катедра "Правни науки"

Период
Организация
Заемана позиция

2007 - 2008
Икономически университет - Варна
Хоноруван асистент по Основи на правото

Период
Организация
Заемана позиция

2004 - 2007
ВСУ "Черноризец Храбър"
Хоноруван асистент по Административно право и процес

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ

Преподавани
дисциплини

Работа със студенти

ОКС бакалавър: Основи на правото, Търговско право, Търговско
и облигационно право
ОКС магистър: Публично-частно партньорство и търгове“

ОКС бакалавър: Мениджмънт, Маркетинг, Икономика на
търговията, Стокознание, Счетоводство и контрол, Финанси,

Бизнес икономика
ОКС магистър: Публична администрация
и докторанти
Международна
преподавателска дейност
Друга
преподавателска
работа

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
РАБОТА

Области на
научни интереси

Административно право и административен процес, Публичночастно партньорство и търгове, Обществени поръчки, Търговско
право

Брой публикации
(общо и по видове)1

Участие в научно-

Научно-изследователски проект към Икономически университет
№ 137/2015 на тема „Търговска несъстоятелност – правни и
икономически теоретико-приложни аспекти"
Научно-изследователски проект към Икономически университет
№ 167/2016 на тема „Правната наука и бизнеса - заедно за
устойчиво развитие на икономиката"

изследователски проекти

СТИПЕНДИИ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ,
ОБУЧЕНИЯ

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ-

Мобилност по програма "Еразъм+" в Католически университет
Льовен, гр. Брюксел, Белгия с цел обучение, м. май 2016 г.
Курс за работа с платформата Moodle за дистанционно обучение,
м. януари 2016 г.

Членство в Съюза на учените България;
Членство в Съюза на учените – Варна

ОРГАНИЗАЦИИ

1

Пълен списък на публикациите се прилага отделно.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Испански - добро
Английски- добро

ДРУГИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ
ПОСТИЖЕНИЯ

Курс по английски език - ниво B1+, проведен в ИУ-Варна по
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС BG051P0013.1.09-0018, м. юли - октомври 2014 г., сертификат рег. № 4002/2014 г.
Курс по испански език - ниво А2, проведен в Център за
продължаващо обучение към ИУ-Варна, м. октомври 2010 г. - м.
май 2011 г., сертификат рег. № 551/15.11.2011 г.
Курс по Дидактика на висшето образование, проведен в център
за продължаващо обучение към ИУ-Варна, м. март 2010 г.,
сертификат рег. № 42/2010 г.

